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Zapraszamy do skorzystania z porad specjalistów:
okulisty, ortopedy, chorób wewnętrznych, stomatologa, 

medycyny pracy, dermatologa, alergologa, endokrynologa, 
kardiologa, neurologa, reumatologa, urologa, laryngologa, 

ginekologa-położnika, pulmonologa, gastroenterologa, 
chirurga, chirurga szczękowego, proktologa, androloga

Badania EKG, holter ciśnieniowy i kardiologiczny, echo serca,  
labaratorium analityczne, pracownia USG w pełnym zakresie 

pracowania rentgenowska (w tym panorama zębów).  



Diagnostyka okulistyczna:
- badanie wad refrakcji i dobór szkieł korekcyjnych
- badanie przesiewowe dzieci 6-7 latków i 15 latków w zakresie wad   
   refrakcji
- badanie w kierunku chorób oczu wieku podeszłego i AMD
- pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ATP
- pachymetria - pomiar grubości rogówki
- badanie komputerowe pola widzenia
- gonioskopia – badanie kąta przesączania oczu

Diagnostyka w kierunku chorób oczu:
- diagnostyka w kierunku jaskry, zaćmy
- diagnostyka w kierunku AMD i innych zmian plamki, siatkówki
   i ciała szklistego

Leczenie zachowawcze 
chorób oczu:
- choroby zapalne oczu w tym: 
  spojówki, rogówki, błony  
  naczyniowej i siatkówki 
- jaskry
- i innych schorzeń okulistycznych 
  (w tym alergicznych)

idealny pomysł na prezent
dla najbliżej osoby

VOUCHERna zdrowie

3D OCT - optyczna koherentna tomografia oka

OCT jest jedną z najnowocześniejszych metod 
diagnostycznych, wykorzystujących skaning 
optyczny. Badanie wskazane w diagnostyce 
chorób siatkówki, plamki, AMD.
Badanie w diagnostyce jaskry (RNFL, 
kąt przesączania), schorzeń plamki (AMD) oraz 
analiza progresji zmian i efektywności leczenia.

Leczenie operacyjne:
- 
- usunięcie zmian powiekowych 
  (gradówki, kępki 
  żółte, brodawki, torbiele)
- sondowanie kanalików łzowych

zabiegi plastyczne powiek

Orzecznictwo okulistyczne z zakresu Medycyny 
Pracy:
Badania profilaktyczne medycyny pracy:
- do zawodu kierowcy
- do prawo jazdy
- do pracy na wysokości
- do pracy z monitorami ekranowymi
- kwalifikacja do zawodu (uczniowie, studenci)
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